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Iš vaikystės ateina Kalėdos.

Gruodžio mėnesio religinės ir pasaulietinės šventės

Paplotėlis, šienelis, Mama.

Mokytoja Vaida Stravinskienė ir būrelio „Sveikuolių
sveikuoliai“ mokiniai

Verpia tylą naktis atsisėdus,
Kursto krosny ugnelę žiema.
Tu, ateik mano angele baltas,
Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių.
Kasdienybės pilkos nesugeltas,
Atsistok po vaikystės medžiu.
Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų.
Tik ateik iš Kalėdų nakties.
Iš vaikystės per dangų, per gojų
Įsisupęs į skliautą vilties.
Z.Gaižauskaitė

Egidijus Miškinis, 3 L klasė

Mielieji,
Linkime Jums, kad šios Šv. Kalėdos atneštų į Jūsų
namus jaukumą ir šilumą, kad ateinantys metai žadėtų
naujas viltis, būtų turtingi ir dvasingi. Lai tas gerumas ir
jaukumas, papuošiantys šventinį metų laikotarpį,
neapleidžia Jūsų namų ir šventėms pasibaigus, o
nuoširdžios šypsenos puoštų Jūsų veidus ištisus metus!
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2016 –ųjų
metų!
Kaišiadorių specialiosios mokyklos bendruomenės
vardu direktorė Rūta Stankienė

Visi nekantriai laukiame pirmosios snaigės, pirmojo
čiūžtelėjimo ant užšalusio vandens liūgnelio, nes tai mums
asocijuojasi su žiema ir jos didžiosiomis šventėmis –
Kalėdomis... Tačiau, ar susimąstėme, kad gruodis – tai ne
tik Kalėdų laukimas. Visą gruodžio mėnesį puošia daug
religinių ir pasaulietinių švenčių, paminėjimų.
Jau gruodžio 3-ąją minime neįgaliųjų žmonių dieną.
1992 m. pabaigoje Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė
gruodžio 3–ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios
metu būtų organizuojami renginiai, atkreipiantys dėmesį į
pagalbą neįgaliesiems. Žmonės su negalia gali išreikšti save
įvairiose srityse. Žinoma ne viena akla dainininkė,
stebinanti savo balsu. Šiais laikais galima sutikti ne vieną
neįgalų žmogų, kuris kompiuteriu ne tik dirba, bet ir
programuoja
kojomis.
Technologijos,
kompiuteris,
internetas gali gerokai pasitarnauti tokiems žmonėmis, visų
pirma, sudaryti jiems sąlygas bendrauti ir nesijausti kitokiu,
nei kiti.
Gruodžio 4–oji – Šv. Barboros varduvės. Šv. Barbora
laikoma globėja visų, kurie mirė ne sava mirtimi, t.y., per
nelaimingą atsitikimą, ypač nuo gaisro. Taip pat tikima, kad
meldžiantis jai apsisaugoma nuo žaibo, gaisrų. Barbora
vaizduojama su karūna ant galvos, su suknele ir ilgu
apsiaustu. Dažniausiai ji kairėje rankoje laiko kalaviją, o
dešinėje – taurę arba palmės šakelę.
Gruodžio 5–tąją dieną minime Tarptautinę savanorių už
ekonominę ir socialinę plėtrą dieną. Ją Jungtinių Tautų
Organizacija pasiūlė minėti 1985 m. Ši diena skirta
supažindinti visuomenę su savanorių tarnybomis ir skatinti
žmonių norą įvairiose srityse pasiūlyti savo paslaugas – ir
savo šalyje, ir užsienyje
Gruodžio 6–oji – Šv. Mikalojaus, arklininkų diena.
Krikščionybėje arklių ir arklininkų globėjais laikomi Šv.
Floras ir Šv. Lauras. Šv. Mikalojus laikomas keliauninkų
globėju, tačiau būtent jo vardo diena paskelbta Arklių
diena. Dar Šv. Mikalojus globojo samdinius ir rūpinosi, kad
šeimininkai juos laiku išleistų atostogų. Dori ūkininkai
samdinius atostogų leisdavo nuo gruodžio 6 dienos iki
švenčių pabaigos.
Taip pat gruodžio 6–ąją minime Šv. Ambraziejaus
dieną. Šv.Ambraziejus gyveno 337–397 a. Jis laikomas
bažnytinės muzikos tėvu ir liturgijos reformatoriumi –
sukūrė ne vieną garsų himną, įtraukė himnų giedojimą į
bažnytines pamaldas. Būdamas Milano vyskupu jis pastatė
krikštyklą, kuri primena didžiųjų tos epochos imperatorių
mauzoliejus. Krikštui, kaip naujam žmogaus užgimimui,
dvasingumui vyskupas skyrė itin daug dėmesio.

Jungtinių Tautų Organizacija 1996 m. gruodžio 7 d.
paskelbė Tarptautine civilinės aviacijos diena. Ši diena
skirta pasidžiaugti aviacijos laimėjimais.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė
švenčiama nuo 1854 m. gruodžio 8 d., kai popiežius Pijus
IX paskelbė privaloma katalikiško tikėjimo tiesa Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo dogmą. Šią dieną krikščionys
džiaugiasi Marijai suteikta dovana ir garbina ją kaip Dievo
Sūnaus Jėzaus Kristaus motiną, kuri sujungė žmones su
Dangaus Tėvu. Tokiu būdu Marija tarsi atitaisė pirmosios
moters Ievos nuodėmę.
Gruodžio 10–oji – futbolo diena. Manoma, kad futbolas
atsirado dar senovės Egipte. Mokslininkai čia surado ne tik
piešinių, kuriuose pavaizduotas žaidimas, bet ir pačių
kamuolių. Yra žinių, kad kamuolį mušinėti kojomis mėgo
dar prieš 2000 m. pr. m. e. gyvenę kinų kariai.
Ir štai išaušta gruodžio 24–oji – Šv. Kūčių diena. Kūčių
pavadinimas kilęs nuo pagrindinio šios šventės patiekalo –
kūčios – pavadinimo. Iš ryto pagal tradiciją visi šeimos
nariai atlieka svarbiausius darbus, po to gerai nusiprausia,
išsivanoja pirtyje (taip simboliškai apvalydami save ne tik
nuo nešvarumų, bet ir nuo blogio bei ligų) ir, per dieną
dažniausiai nieko nevalgę, o jei valgę, tai tik sausai,
vakarop sėda prie Kūčių stalo. Mūsų krašte net ir šiandien
daugelis tiki, kad iki Kūčių reikia atlikti visus svarbiausius
darbus, atiduoti visas skolas, susitaikyti su žmonėmis,
kuriems ką nors negero esi padaręs, ar kurie tave yra
įskaudinę. Priešingu atveju visą laiką būsi paskendęs
skolose ir nuolat nesutarsi su aplinkiniais. Nuo seno
patariama per Kūčias užmiršti „aš“ (savąjį ego). Tą dieną
turi mąstyti tik apie „mes“.
Džiaugsmingas gruodžio 25–osios rytmetys skelbia Šv.
Kalėdas. Kalėdos yra didžiausia metų šventė visame
pasaulyje, kuria kasmet paminimas Jėzaus Kristaus atėjimas
į pasaulį – Jėzaus gimtadienis. Nors tiksli Jo gimimo data
nėra žinoma, sutartinai Kalėdos daugelyje šalių
(katalikiškų), taip pat ir Lietuvoje, švenčiamos gruodžio 25
d.

Tai štai kiek įdomių, linksmų ir verčiančių susimąstyti
datų turime gruodžio mėnesį... Kažin, ar dar yra toks
turtingas šventėmis mėnuo?

„Miesto eglės įžiebimo“ šventė
Mokytoja–auklėtoja Jolanta Drumstaitė

Gruodžio 15 dieną Kaišiadorių miesto seniūnė pakvietė
mūsų mokyklą dalyvauti ne tik „Eglės įžiebimo“ šventėje,
bet ir kalėdinėje mugėje. Mugėje tarp kitų prekeivių mūsų

mokinukai prekiavo savo rankdarbiais. Už uždirbtus
pinigus vaikai nusipirko ledinukų ir toliau stebėjo šventinę
programą prie eglutės. Vakare, pasigrožėję spindinčia
eglute, vaikai grįžo į mokyklą kepti kalėdinių sausainių. Ta
diena tikrai pakvipo artėjančiomis šventėmis.

Sportiniai pasiekimai
Gydomosios kūno kultūros mokytoja Inga Kisielienė

Mūsų mokykloje ypač skatinamas fizinis aktyvumas: čia
kasdien vyksta judriosios pertraukos, kiekvieną savaitę
važiuojame sportuoti į baseiną, dalyvaujame rajono,
Lietuvos
specialiosios
olimpiados
organizuotuose
sportiniuose renginiuose ir varžybose. Galime džiaugtis ir
didžiuotis medalių gausa.
Kasmetinėje, jau tradicija tapusioje sporto šventėje,
kurią organizavo Kaišiadorių socialinių paslaugų centras,
savo jėgas išbandyti galėjome keliose sporto rungtyse:
lenkdami rankas, mėtydami baudas, žaisdami smiginį, mini
baulingą, šaudydami į taikinį. Už sportinius pasiekimus
buvome apdovanoti taurėmis (I-ųjų vietų nugalėtojai),
diplomais ir medaliais: Jonas Usaitis – I–oji vieta baudų
metimo rungtyje ir II–oji vieta rankų lenkimo rungtyje;
Vitalijus Petrukovskis – I–oji vieta rankų lenkimo rungtyje;
Tomas Matulionis – I–oji vieta smiginio rungtyje; Vitalijus
Maciulevičius – II–oji vieta mini baulingo rungtyje; Paulius
Kieliauskas buvo apdovanotas specialiu garbės diplomu už
atkaklią kovą rankų lenkimo rungtyje. Nugalėtojus
pasveikino Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis
Tomkus, kuris palinkėjo visiems ir toliau būti aktyviems bei
sportiškiems.
Atsiliepdami į tarptautinės organizacijos „Gelbėkit
vaikus“ raginimą, organizavome mūsų mokykloje
solidarumo bėgimą. Šio bėgimo idėja – skatinti solidarumą
tarp skirtingos kultūros ir socialinės aplinkos bendraamžių.
Vaikai buvo skatinami nubėgti kuo daugiau simbolinių
kilometrų. Nors organizacija „Gelbėkit vaikus“ ragino
vaikus ieškoti rėmėjų – tėvelių, globėjų ar senelių, kitų
giminaičių ir pažįstamų, kurie sutiktų paremti šią akciją
jiems priimtina suma už kiekvieną bėgiko nubėgtą
Solidarumo kilometrą, mes pasirinkome kitą būdą –
„saldžiuosius prizus“. Visi akcijoje dalyvavę mokiniai
sėkmingai įveikė simbolinius solidarumo kilometrus ir
buvo apdovanoti renginio organizatorių paruoštais
diplomais.

Norėdami kuo daugiau sužinoti apie įdomesnius ir
naujesnius
sporto
būdus,
dalyvavome
aktyvaus
sveikatinimo ir sporto projekte „Judėjimas – sveikatos
šaltinis“ Kaišiadorių savivaldybės aikštėje: atlikome
nuotaikingą mankštą, matavomės rankų jėgą, įsivertinome
kūno masės indeksą ir atlikome kitus testus, parodančius
žmogaus fizinę būklę. Sporto profesionalai paaiškino
kiekvieno testo rezultatus, patarė, kaip gerinti savo fizinę
būklę siekiant geresnių rezultatų. Dalyvavome šiaurietiško
ėjimo treniruotėje – atrodė, kad bus labai paprasta eiti su
specialiomis lazdomis, tačiau pradžioje dažnam pynėsi
kojos arba krypuodavo kaip ančiukas. Tačiau po kelių
minučių daugelis šią ėjimo techniką buvome įvaldę gan
gerai.
Dalyvavome trejose Lietuvos specialiosios olimpiados
komiteto (LSOK) organizuojamose varžybose. Rudens
kroso varžybose Kazlų Rūdoje savo amžiaus grupėse
susišlavėme
visas
antrąsias
vietas
–
Brigita
Andriuškevičiūtė (7 kl.) – II-oji vieta, Mindaugas Miškinis
(6 kl.) – II-oji vieta, Vitalijus Petrukovskis (7 kl.) – II-oji
vieta.

LSOK žymios negalios
motorinio aktyvumo
čempionatas – tikra šventė mūsų mokiniams. Joje vėl
rungtyniavo virš 150 dalyvių, kurie degė noru judėti,
bendrauti, išbandyti save. Komandos varžėsi kamuolio
metimo į krepšį, futbolo, bėgimo, taiklumo, „bulvių maišo“
tempimo ir panašiose rungtyse. Mūsų komanda – Šaulytė
Sandra, Ševelenko Sergėjus, Arlauskas Rimas, Meilutytė

Karina, Blažytė Viktorija, Vitkūnas Giedrius – už puikius
rezultatus buvo apdovanota medaliais ir gavo padėką už
aktyvų dalyvavimą čempionate.
Dalyvavome
Europos
specialiosios
olimpiados
krepšinio savaitės Lietuvoje finaliniame turnyre. Varžybos
vyko Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centre, jose
dalyvavo ir svečiai iš Latvijos – Latvijos specialioji
krepšinio rinktinė. Komandos pagal lygius buvo
suskirstytos į du pogrupius, kuriuose žaidė po trejas
rungtynes. Mūsų mokyklos komanda rungtyniavo nepilnos
sudėties ir šį kartą prizinių vietų nelaimėjo. Tačiau tuo
pačiu metu kitoje salėje vykusiose žymios negalios
krepšinio testų varžybose mūsų mokyklos atletės savo
amžiaus ir pajėgumo grupėse laimėjo prizines vietas:
Meilutytė Karina – II-oji vieta, Blažytė Viktorija – II-oji
vieta, Šaulytė Sandra – III–oji vieta. Po varžybų Kauno
miesto Macdonald kavinė svetingai mus priėmė
pasistiprinti prieš kelionę į namus, kur skaniai
užkandžiaudami dalijomės varžybų įspūdžiais ir aptarėme
pasiektus rezultatus.
Specialusis olimpinis judėjimas visų pirma – šventė. Tai
galimybė būti kartu, draugauti ir rungtis. Mūsų šūkis:
„Leiskite man laimėti, bet jei man nepavyks, paskatinkite
mane siekti pergalės“.

Neformaliojo švietimo programa „Mes –šaunuoliai“
Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė

Mokykloje 2015 m. parengta ir vykdyta neformaliojo
švietimo programa „Mes–šaunuoliai“. Programą rengė
pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė ir mokytojos
Asta Šimaitė ir Inga Kisielienė. Šioje programoje dalyvavo
visi mokyklos mokiniai. Pagrindinis programos tikslas buvo
mokinių socialinių kompetencijų plėtotė, jų motyvacijos
skatinimas bei aktyvinimas dalyvaujant mokyklos veikloje.
Ši programa rengta norint motyvuoti mokinius, siekiant
geresnių mokymosi rezultatų, aktyvesnio jų dalyvavimo
renginiuose tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Norėjosi
atkreipti dėmesį į mokinių taisyklių vykdymą, kovą prieš
patyčias, skatinti sekti kultūringų, mandagių mokinių
pavyzdžiu.
Dalyvaudami „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2015“
mokykloje organizavome konkursą „Mandagiausias
mokinys“. Dalyvaudami įvairiose renginiuose, išvykose,
konkursuose, varžybose, mokiniai įgijo įvairių mokymosi ir
socialinių kompetencijų, lavėjo jų vaizduotė, bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžiai. Mokiniai aktyviai dalyvavo
Lietuvos Specialiosios olimpiados varžybose.
Aktyviausi sportininkai vyko į edukacines išvykas
Kaune, žiūrėjo kino filmą „Megos“ pramogų centre, lankėsi
Kauno sporto mokyklos „Baltų ainiai“ ledo arenoje.
Šauniausieji mokyklos mokiniai dalyvavo edukacinėje
programoje Lietuvos liaudies muziejuje Rumšiškėse.
Surengėme mokslo metų užbaigimo šventę mokyklos
kiemelyje. Mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais ir
asmeninėmis dovanėlėmis.
Lapkričio mėnesį mokykloje vyko specialiųjų klasių
mokinių popietė „Ryšių voratinklis“, skirta mokinių
bendravimo įgūdžiams ugdyti, išvyka į UAB Malsena,
mokomąją kepyklėlę Vievyje, kur mokiniai dalyvavo
kūčiukų kepimo edukacinėje programėlėje.

Lapkričio mėnesį net 19 darbų nusiuntėme į Lietuvos
specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ organizuojamą
Kalėdinio atviruko (piešinio) konkursą. Visi buvome
apdovanoti padėkos raštais ir saldainiais.
Gruodžio
pradžioje muzikos
mokytoja Irena
Leonavičienė pakvietė mus į V. Giržado progimnaziją.
Dalyvavome edukacinėje šokių pamokoje „Šokim
šokimėlį“. Kartu su pirmos klasės mokiniais mokėmės
lietuvių liaudies šokių.
Socialinių įgūdžių klasių mokiniai dalyvavo pasakų
popietėje „Matau, girdžiu, kalbu“. Mokiniai prisiminė gerai
žinomas pasakas, mokėsi jas vaidinti, improvizuoti,
klausytis, atsakinėti į klausimus. Visiems pasakų popietės
dalyviams buvo įteiktos padėkos už aktyvų dalyvavimą
renginyje.
Praktinė, edukacinė veikla, išvykos, renginiai plėtojo
mokymosi, socialinę, etnokultūrinę kompetencijas. Gerėjo
mokinių mokymosi motyvacija, jie aktyviau dalyvavo
konkursuose, akcijose, olimpiadose. Tobulėjo bendravimo
ir bendradarbiavimo įgūdžiai naujose situacijose.
„Kelionė į spalvų ir garsų pasaulį“
Mokytoja Renata Sladkevičienė

2015 m. II pusmetį buvo vykdoma tęstinė neformaliojo
vaikų švietimo programa „Kelionė į spalvų ir garsų
pasaulį“. Programos tikslas: plėtoti mokinių bendrąsias
socialines kompetencijas per meninę veiklą.
Vykdant programą buvo keliami uždaviniai: tobulinti
estetinį ir meninį skonį bei suvokimą, lavinti mokinių
vaizduotę, kantrumą, kruopštumą ir kūrybiškumą, ugdyti
gebėjimą laikytis tinkamo elgesio taisyklių bendrų veiklų
metu, formuoti elgesio kultūros viešose vietose įgūdžius,
ugdyti geranoriško bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžius.
Rugsėjo mėnesį grupė mokinių vyko į VDU botanikos
sodą. Dalyvavome „Jurginų piešimo konkurse“. Sergėjus
Ševelenko (mokytoja E.Karpinienė) ir Mindaugas Misiūnas
(mokytoja A.Kaselienė) tapo šio konkurso laureatais.

Baigiamasis programos renginys – Žaslių pagrindinės
mokyklos mokinių pasirodymas mūsų mokykloje. Jo metu
prisiminėme Advento, Kūčių ir Kalėdų papročius bei
tradicijas.
Dėkoju programoje dalyvavusiems lavinamųjų,
specialiųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams
ir jų mokytojoms: I.Armanavičiūtei, E.Karpinienei,
A.Kaselienei, I.Leonavičienei, E.Šadeikienei, A.Šimaitei.

Primename:
Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 2015-12-28 iki

2016-01-08.
Papildomos atostogos 3 – 5 klasių mokiniams nuo

2016-02-15 iki 2016-02-19.
Žiemos atostogos 6 – 10 ir socialinių įgūdžių ugdymo
klasių mokiniams 2016-02-15.

Gerų atostogų ir gražių švenčių!
Spalio mėnesį dalyvavome menų studijos „Linksmos
spalvos“ organizuotame respublikiniame vaikų ir
moksleivių piešinių konkurse „Rudens peizažas“.
Mokyklos adresas: Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, tel./faks. 8-346-60028, El. paštas : KSIMAS@takas.lt
Redkolegija: I.Armanavičiūtė, R.Sladkevičienė, E.Šadeikienė

